Nabór na stanowisko: Tancerz/Tancerka - zespół baletowy
Data dokumentu: 2021-04-09
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie ogłasza nabór na stanowisko:
Tancerz/Tancerka - zespół baletowy
Data, godzina i miejsce naboru: 25.05.2021, godzina 14:00
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
(Sala baletowa w Pawilonie im. Elwiry Kamińskiej)

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- zamiłowanie do tańca;
- znajomość podstaw tańca charakterystycznego, klasycznego oraz współczesnego;
- mile widziane doświadczenie w pracy w zespole baletowym.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- odpowiednie przygotowanie i udział w próbach oraz koncertach Zespołu Pieśni i Tańca
„ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w siedzibie Zespołu jak i poza nią;
- bezkonfliktowe współdziałanie oraz wykonywanie pracy z zespołem;
- systematyczne utrzymywanie wysokiej formy fizycznej;
- bezustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Oferujemy:
- pracę w renomowanej instytucji kultury o ugruntowanej międzynarodowej pozycji,
- miłą atmosferę pracy w ambitnym i zaangażowanym zespole,
- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
- możliwość zdobywania cennych doświadczeń i rozwoju zawodowego.
4. Wymagane dokumenty:
- Curriculum Vitae
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (opcjonalnie),
- zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem
naboru i przechowywania ofert - klauzula.
5. Informacja o przebiegu naboru:
I ETAP: Przesłanie wymaganych dokumentów
Sposób i termin przesyłania dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail:
info@zespolslask.pl
Termin przesyłania dokumentów: 12 maja 2021 do godz.: 15:00
Kontakt do osoby koordynującej nabór: Piotr Cegiełkowski tel. +48 733 965 410, e-mail:
piotr.cegielkowski@zespolslask.pl
II ETAP:

Audycje.
Przesłuchanie odbędzie się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława
Hadyny (ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin). Sala Baletowa w Pawilonie E. Kamińskiej w dniu
25.05.2021 o godz. 14:00
Kolejność:
1. Lekcja tańca klasycznego
2. Elementy tańców ludowych
3. Dowolne pokazy indywidualne (w dowolnej technice, do własnej muzyki)
III ETAP: Wyniki naboru.
6. Informacje dodatkowe:
Organizator nie zapewnia akompaniatora, ani nie pokrywa kosztów podróży. Organizator
zastrzega sobie prawo do wstępnej weryfikacji zgłoszeń i zaproszenia wybranych kandydatów
na przesłuchania.

